
                                               AFFIDAVIT 
I, the undersigned                                             ,                     Passport Number,            , 

having been warned that I must tell the truth and that I shall be liable to the penalties 

prescribed by law if I do not do so, hereby declare in writing as follows: 

 

1. I                                                                        ,                             passport Number                          

 agree and join the patient                                   I.D Number                           request for 

an exceptional extension of my visa stay. 
 

2. It was explained to me and I understand that if I decide to withdraw my consent to the 

patient's request, I will have to leave Israel, and any request for my employment 

submitted by another patient will not be approved. 
 

3. I understand that if the patient's application will be rejected, I will have to leave Israel 

and I will not be entitled to be included in another patient's request. 
 

4. I understand that if the application is approved, I will be entitled to work only with the 

patient for whom my exceptional employment permit was approved, and at 

termination of my employment with that patient I will have to leave Israel. 
 

5. I agree that the details of my previous employers in Israel, as they appear in the 

computerized system of the Authority, will be brought to the attention of the 

requesting patient as necessary. 
 

6. I am separated without children in Israel or abroad and I undertake to notify any 

change. 
 

7. I hereby certify that this is my name, this is my signature and all of the above is true. 

 

_____________                          ____________________          

             Date                                                   signature  

 

Approval 
  

I, the undersigned, Advocate ____           _________, Adv., License number. _____________ 

hereby confirm that Mr/s.                                  appeared before me at my office at ___________                

St____    ____. He/She identified himself/herself to me by                           Passport Number                                                     

                              , and after I warned him/her that he/she must declare the truth, and any failure 

to declare the truth will be punishable by law, he/she has confirmed the accuracy of the above 

statement and signed it. 

_______________                                 ________________________ 

             Date                                            Signature and Stamp 

 



 העובד הזרתצהיר 
 בשפה המובנת לעובד , של העובד הזר שנחתם בפני עורך דין תצהיר לטופס הבקשה יצורף

 .(התצהיר יתורגם בתרגום נוטריוני לעברית, ואם העובד אינו דובר אנגלית או עברית)הזר 
 הבאים תוכן התצהיר חייב לכלול את כל הפרטים: 
 העובד הזר מסכים ומצטרף לבקשת המטופל הסיעודי להארכה חריגה של אשרתו. 
 יהא , כי אם הוא יחליט לחזור בו מהסכמתו לבקשת המטופל, הוסבר לעובד הזר והוא מבין

 .ידי מטופל אחר לא תאושר-וכי בקשה להעסקתו שתוגש על, עליו לצאת מישראל
  יהא עליו לצאת מישראל והוא לא יהיה רשאי , תידחההוא מבין כי אם הבקשה של המטופל

 .להיכלל בבקשה של מטופל אחר
 הוא יהיה רשאי לעבוד רק אצל אותו מטופל שהעסקתו , הוא מבין כי אם הבקשה תאושר

 .ובסיום העסקתו אצל אותו מטופל יהיה עליו לצאת מישראל, החריגה אושרה לגביו
 כפי שהם מופיעים במערכת הממוחשבת של , אלהוא מסכים שפרטי העסקותיו הקודמות בישר

 .יובאו לידיעת המטופל המבקש, הרשות
 והוא יתחייב להודיע על כל שינוי, ל"בתצהיר יפורט מצבו המשפחתי של העובד בארץ ובחו. 
 

 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8

